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Voorwoord 
 

 

 

De burger verwacht van de overheid dat zij op een voorzichtige en zuinige manier omspringt met de 

schaarse middelen, in casu het belastingsgeld.  Daarenboven verlangt de samenleving een 

aangepaste, goede dienstverlening van de overheid.  De vraag naar een efficiënt functionerende 

overheid klinkt dan ook alsmaar luider.  Zowel op Europees als op federaal, gewestelijk, provinciaal en 

gemeentelijk niveau vraagt de mondige burger ‘waar voor zijn geld’.  Daarom is het noodzakelijk dat 

de overheidsorganisaties zich continu de vraag stellen hoe de dienstverlening kan worden verbeterd 

en hoe die beter kan worden afgestemd op de behoeften van de samenleving.  Hier komt nu juist 

doelmatigheidsanalyse in het beeld.  Een complexere maatschappij vraagt om aangepaste 

instrumenten om een adequatere sturing aan de overheidsorganisaties te geven.  Een betere sturing 

impliceert dat de beleidsverantwoordelijken en ambtenaren de beschikking hebben over de informatie 

die hiervoor nodig is.  Via doelmatigheidsanalyse en prestatiemeting tracht men juist deze informatie 

te genereren.  Dus niet informatie om de informatie, maar informatie om te komen tot een efficiënte en 

effectieve dienstverlening. 

 

Dat de Vlaamse lokale sector hiermee niet geïsoleerd staat, bewijzen de talrijke buitenlandse 

voorbeelden.  In Nederland is de laatste jaren zeer veel aandacht besteed aan de vernieuwing en de 

verbetering van de beleids- en beheersinstrumenten.  In de Nederlandse gemeenten voltrokken er 

zich ingrijpende veranderingsprocessen, waarbij er een verschuiving plaatsvond van taakgericht naar 

produkt- en marktgericht denken, van denken in termen van middelen naar prestaties.  Hedentendage 

is sturen op hoofdlijnen, bedrijfsmatig werken, resultaatverantwoordelijkheid, etc. gemeengoed 

geworden.  Deze evolutie voltrok zich ook in Groot-Brittannië met een groots opgezet project voor de 

openbare sector dat bekent staat onder de naam ‘Value for Money’.  In Vlaanderen worden eveneens 

initiatieven ontwikkeld die betrekking hebben op deze evoluties.  De stad Leuven speelt, op eigen 

initiatief, hierin reeds een pilootrol (Hennes P., Aerts L., Haex F., 1997). 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeenten deze trein niet mogen missen, niet enkel omdat het ook in 

de andere landen gebeurt, maar in de eerste plaats omdat doelmatigheidsanalyse en prestatiemeting 

iets oplevert, gaande van een hogere kwalitatieve dienstverlening, over een zuiniger omspringen met 

de schaarse middelen, tot een betere informatievoorziening naar de burger toe.  Slechts indien de 

gemeente kan aantonen dat zij goed werk heeft verricht, dan pas kan er sprake zijn van een 

daadwerkelijke vernauwing van die spreekwoordelijke kloof tussen burger en politiek. 
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Inleiding 
 

 

 

Wat is het doel van deze handleiding? 

Bij de aanvang van deze handleiding stelt u zich wellicht een aantal vragen.  Vragen die zowel 

betrekking hebben op de betekenis van doelmatigheidsanalyse als op de toegevoegde waarde en de 

haalbaarheid ervan.  Wat is doelmatigheidsanalyse?  Waarom zou een gemeente hier aandacht 

moeten aan besteden?  Wat is het nut van doelmatigheidsanalyse en prestatiemeting?  Is 

doelmatigheidsanalyse toepasbaar op lokaal vlak?  Het doel van deze handleiding is dan ook te 

komen tot een bevredigend antwoord op deze wat-, waarom- en hoe-vragen.  Deze handleiding moet 

een praktisch instrument zijn in handen van de ambtenaren en beleidsvoerders om zelf de efficiëntie 

en de effectiviteit van de gemeentelijke dienstverlening te beginnen evalueren.  De ervaring, 

opgedaan uit vorige onderzoeken, leert dat het nodig is een aangepaste methodologie te ontwikkelen 

die gemakkelijk toegankelijk is, die op het niveau van de gemeente zelf kan worden gehanteerd en die 

gebruik maakt van enkelvoudige kengetallen die gemakkelijker hanteerbaar zijn en in de tijd kunnen 

worden geprojecteerd. 

 

Is een doelmatigheidsanalyse moeilijk? 

Doelmatigheidsanalyse is geen ‘mechanistische’ oefening waarbij men op automatische piloot een 

bepaald stappenplan dient te volgen.  Doelmatigheidsanalyse is een flexibele methode die veel 

vrijheidsgraden laat voor de gebruiker en van hem een zekere zelfstandigheid en creativiteit vereist.  

Deze eigenschap laat precies toe om een aantal uniforme concepten in gevarieerde organisatie-types 

en in diverse beleidsdomeinen toe te passen ten behoeve van de analyse, de evaluatie en de sturing 

van beleid en beheer.  Doelmatigheidsanalyse, zo zou uit de handleiding moeten blijken, dient 

uiteraard het beleid en beheer te ondersteunen en niet omgekeerd.  Een stappenplan en verschillende 

(eenvoudige) analyse-instrumenten zullen worden voorgesteld.  Het komt er op neer deze technieken 

met de nodige wijsheid en met een grondige kennis van het terrein toe te passen.  Daarenboven 

zullen een aantal praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland, evenals de gevalstudie m.b.t. 

milieubelastingen, aantonen hoe dit alles praktisch in zijn werk gaat.  De realiteit toont dat er voor het 

aanvatten en doorvoeren van doelmatigheidsanalyses geen ‘kant en klaar recepten’ beschikbaar zijn.  

Voor de beleidsmensen betekent dit dat een stuk van de kennis en kunde, nodig voor het voltooien 

van een doelmatigheidsanalyse, pas kan worden verworven tijdens het proces zelf.  Vandaar het 

verrichten van een eenvoudige gevalstudie in het kader van dit project, wat op zich al een leereffect 

inhield, door de regelmatige samenkomsten waarbij de methodologie, de instrumenten en de 

moeilijkheden werden besproken. 
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Hoe is deze handleiding opgebouwd? 

De handleiding bevat een aantal hoofdstukken.  De eerste 3 hoofdstukken vormen een inleiding tot de 

eigenlijke methodologie.  De volgende hoofstukken vormen afzonderlijke eenheden die grotendeels 

overeenkomen met de verschillende fases in de methode van de doelmatigheidsanalyse.  Bij het 

begin van ieder hoofdstuk worden volgende punten kort uiteengezet: 

 

inhoudsopgave:  kort overzicht van de structuur van het hoofdstuk 

introductie:  korte toelichting bij de globale inhoud van het hoofdstuk 

leerdoelen:  opsomming van de kennis of vaardigheden die de gebruiker zich zou moeten 

   eigen maken 
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Hoofdstuk 1: 
Kader voor de doelmatigheidsanalyse van de 
gemeentelijke dienstverlening 
 

 

 

Inhoudsopgave 
1. De overheid en haar rol in de samenleving 

 1.1. Algemene trends 

 1.2. De lokale sector in verandering 

2. Begrippenkader 

3. Doelmatigheidsanalyse: wat en waarom? 

3.1. Waarom een doelmatigheidsanalyse? 

3.2. Conceptueel raamwerk van de doelmatigheidsanalyse 

4.   Methoden voor het uitvoeren van een doelmatigheidsanalyse 

Introductie 

In hoofdstuk 1 wordt u vertrouwd gemaakt met het ‘wat’ en ‘waarom’ van de doelmatigheidsanalyse. 

In eerste instantie wordt er ingegaan op de vraag welke trends in het denken over de rol van de 

overheid in de samenleving bestaan. In een tweede deel wordt u een begrippenkader aangereikt en 

worden deze begrippen vertaald naar de gemeentelijke praktijk.  Deel 3 plaatst deze begrippen in een 

raamwerk dat als denkkader van de doelmatigheidsanalyse moet fungeren.  In deel 4 wordt ingegaan 

op het feit dat er verschillende methoden bestaan voor het uitvoeren van een doelmatigheidsanalyse. 

Leerdoelen 
Na het doorlopen van dit hoofdstuk zou u in staat moeten zijn om: 

• het denken in termen van efficiëntie en effectiviteit van de overheid te vertalen naar de eigen 

organisatie; 

• aan te geven hoe enerzijds een doelmatigheidsanalyse voor u van nut kan zijn en anderzijds wat u 

niet van een doelmatigheidsanalyse kan verwachten; 

• de voornaamste begrippen van de doelmatigheidsanalyse vanuit uw eigen praktijksituatie te 

definiëren. 
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1. De overheid en haar rol in de samenleving 
 

1.1. Algemene trends 

 

In de Westerse samenleving is de overheid sinds de jaren zestig onder toenemende druk komen te 

staan.  De rol van de overheid in de samenleving werd kritisch bekeken en besproken.  De roep vanuit 

de samenleving voor een betere kwaliteit van de publieke dienstverlening klonk alsmaar luider.  

Daarenboven kregen de overheden ook meer taken toebedeeld door o.a. veranderingen in 

maatschappelijke waardepatronen en demografische tendensen (bvb. toenemend belang van de zorg 

voor ouderen).  Tegengesteld aan dit eerste krachtenveld is het feit dat de overheidssector de voorbije 

jaren steeds meer werd geconfronteerd met de eisen voor een kleinere overheid, die een minder 

zwaar beslag zou leggen op de financiële middelen, in casu het belastingsgeld van de burger. Kortom: 

een kleinere, maar beter functionerende overheid. 

 

Als antwoord op deze noden en wensen, werden een aantal veranderingsprocessen doorgevoerd in 

binnen- en buitenland.  Hieronder wordt kort een overzicht gegeven van de aandachtspunten die een 

rode draad vormen doorheen de moderniseringstrends van de overheidssector: 

 

1. kwaliteit van de dienstverlening en klantentevredenheid; 

2. resultaatgerichte sturing (begroten); 

3. de mens in de organisatie als sleutelfactor (Human Resource Management); 

4. informatietechnologie om de administratieve veranderingsprocessen  te ondersteunen; 

5. process re-engineering; 

6. opvolging en evaluatie van resultaten van de veranderingsprocessen. 

 

Dominant in deze trends is het Angelsaksisch perspectief, waarbij de overheid in de rol van 

dienstverstrekker en de burger in de rol van klant wordt geplaatst.  In dit perspectief wordt de markt 

vaak als valabel alternatief gezien voor deze dienstverstrekking.  Indien privatisering niet mogelijk of 

wenselijk is, dan wordt toch vaak teruggegrepen naar managementtechnieken en organisatieprincipes 

die aan de private sector worden ontleend, als daar zijn strategisch management, zero base 

budgeting, verzelfstandiging of contractmanagement.  In het Latijnse perspectief is de burger niet 

zozeer een klant als wel een burger met een verzameling van rechten en plichten.  De rol van de 

overheid is dan niet louter het voorzien in een doelmatige dienstverlening maar eerder het 

beschermen van het algemeen belang en het beschermen van de individuele rechten van burgers. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat kwaliteit van dienstverlening en flexibiliteit in de 

overheidsorganisatie in de voorbije decennia een meer centrale plaats is gaan innemen, naast de 

meer traditionele aandacht voor de rechtmatigheid van het overheidsoptreden.  Tegelijkertijd met deze 

gerichtheid op resultaten, blijft de beheersing van de middelen die de overheid inzet een politieke 

topprioriteit.  Permanente aandacht voor de efficiëntie en effectiviteit van het overheidshandelen is 
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dan ook een belangrijk instrument ten dienste van het behoud van de legitimiteit van de overheid naar 

de publieke opinie toe. 

 

1.2. De lokale sector in verandering 

 

De hierboven beschreven veranderingsprocessen zijn niet aan de lokale sector voorbijgegaan.  De 

roep om een zuinige en goed functionerende overheid weerklinkt ook in de gemeenten.  Een logische 

evolutie wanneer men beseft dat de gemeente het niveau is waar de burger het gemakkelijkst en het 

snelst de band legt tussen enerzijds de belastingsgelden en anderzijds het overheidsoptreden.  De 

‘verzakelijking’ van het overheidsoptreden,  met als sleutelwoorden resultaatgerichtheid, 

kostenbewustzijn, klantgericht werken en kwaliteitsbevordering, vindt ook plaats op gemeentelijk 

niveau.  Op het vlak van het personeelsbeleid werden de Vlaamse gemeenten pas geconfronteerd 

met een nieuw personeelsstatuut dat een meer modern en flexibel personeelsmanagement moet 

toelaten.  Op financieel vlak was de invoering van een nieuw boekhoudkundig systeem een stap in de 

richting van een meer bedrijfsmatig financieel management.  De veranderingsinitiatieven in de stad 

Leuven, met de introductie van een produktbegroting, kunnen hier ook worden aangeduid als een 

voorbeeld van de verzakelijking van het gemeentelijk beheer.  Op organisatorisch vlak zijn er 

eveneens ‘trillingen’ waar te nemen, denken we maar aan de discussie over de rol van de secretaris 

en de ontvanger in de gemeentelijke organisatie en de introductie van nieuwe beheersvormen voor 

gemeentelijke diensten. 

 

Dat de Vlaamse gemeenten hierin niet alleen staan, bewijzen de talrijke buitenlandse voorbeelden.  

Twee initiatieven, met name de ‘Value for Money’ filosofie zoals toegepast in Groot-Brittannië en de 

initiatieven in de Nederlandse lokale sector (BBI, kerntakendiscussie, concernorganisatie) verdienen 

een meer specifieke aandacht.  Het is hier echter niet de bedoeling een volledig overzicht te geven 

van de buitenlandse veranderingsinitiatieven op lokaal vlak.  De bedoeling van deze korte beschrijving 

van de buitenlandse ervaringen is aan te tonen hoe de initiatieven ter verhoging van de doelmatigheid 

van het lokaal beleid en beheer worden geïmplementeerd en wat de toegevoegde waarde van deze 

projecten is.  

 

1.2.1. ‘Value for Money’-audits in de lokale besturen in Groot-Brittannië (zie bijlage 1) 

 

In de jaren ‘80, toen de financiële situatie van de overheidssector weinig rooskleurig was, ontwikkelde 

de centrale overheid een programma van VFM-audits voor de lokale sector.  In een tijd waarin de 

overheid onder druk kwam te staan om de overheidsuitgaven te beperken en de dienstverlening beter 

te organiseren, werden de gemeenten ook aangesproken om mee te werken in deze gezamelijke 

inspanning.  Een externe audit van de lokale besturen werd ingesteld waarbij de klemtoon lag op 

‘waar voor geld’ (value for money).   De ‘auditor’ moest erop toezien dat het lokale bestuur de nodige 

stappen had ondernomen om op een zo zuinig, efficiënt en effectief mogelijke manier om te springen 

met haar middelen.  In 1982 werd de ‘Audit Commission’ opgericht die vanaf dan ‘auditors’ aanstelde 
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bij lokale besturen, terwijl dit voorheen gebeurde door de lokale besturen zelf.  De ‘Audit Commission’ 

werd opgezet als een onafhankelijke instelling ter ondersteuning van de lokale besturen, zodat deze 

laatste de audits niet zouden zien als een middel om de centrale controle te verstrakken of als een 

middel om te snijden in de gemeentelijke dienstverlening.  De auditor had een zeer ruime 

taakomschrijving, wat het mogelijk maakte om uitspraken te doen over de zuinigheid, efficiëntie en 

effectiviteit van de gemeentelijke dienstverlening.  Deze creatieve audit-rapporten bevatten gegevens 

over prestatieniveau, interne vergelijkingen van kostprijzen en prestatieratio’s, intergemeentelijke 

vergelijkingen en een toetsing van de prestaties aan de begroting en de beleidsplannen. 

 

1.2.2. Beleids- en BeheersInstrumentarium - BBI in Nederland (zie bijlage 2) 

 

Het Nederlandse BBI-project is een totaalconcept en een fundamenteel veranderingsproces dat in het 

teken staat van de relatie burger/overheid met als doel duidelijkheid te verschaffen over het 

doelgericht en zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.  De hoofddoelstelling van het BBI-project is er 

dus op gericht de gemeentelijke financiële documenten (begroting, meerjarenraming, tussentijdse 

verslagen,...) beter toegankelijk te maken als informatiebronnen van gemeentelijk beleid.  De pijlers 

van de BBI-filosofie zijn: 

• informatie op maat (zorg voor een beknopte maar toegesneden informatievoorziening zodat de 

raad snel de te nemen beslissingen kan overzien); 

• informatie over beleid en financiën (maak de samenhang tussen het beleid en de financiën 

duidelijk, zodat duidelijk wordt welke diensten worden aangeboden en wat dat de gemeente kost); 

• van doel naar taak (probeer beleid te vangen in concrete doelstellingen, zodat de realisatie van 

beleid volgbaar en toetsbaar wordt). 

 

In het BBI wordt de beleidscyclus en de informatievoorziening gestoeld op de produktbenadering, wat 

resulteert in een naar produkten ingerichte begroting.  Deze begroting blijft niet beperkt tot een zuivere 

opsomming van de benodigde geldbedragen, maar dient ook informatie te bevatten over het beoogde 

doel en het verwachte effect, en dit in kwantitatieve, meetbare grootheden.  In de begroting moet de 

samenhang tussen het doel, het resultaat, het effect en de kosten van de overheidsactiviteiten af te 

lezen zijn.  Op deze manier is de begroting veel beter geschikt als basis voor sturing en bijsturing, als 

referentiekader voor uitvoering en controle en als basis om verantwoording af te leggen.  De andere 

financiële documenten (rekening, managementrapportages, meerjarenbeleidsplan,...) vertonen 

dezelfde kenmerken. 

Voor wat betreft de organisatiestructuur wordt er aansluiting gezocht bij de produktbenadering 

(samenbrengen van produkten en produktverantwoordelijken in één organisatorische eenheid) en 

worden de verantwoordelijkheidslijnen en de vormgeving van de planning- en controlfunctie duidelijk 

vastgelegd (zie punt 1.2.5., concernmodel). 

 

Het merendeel der Nederlandse gemeenten past momenteel deze BBI-filosofie toe. 

1.2.3. Kerntakendiscussie 
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In bijna alle Nederlandse gemeente werden en worden kerntakendiscussies gehouden.  De vraag 

wordt gesteld welke gemeentelijke taken kunnen worden afgestoten of gereduceerd daar zij niet tot de 

directe taken van gemeenten behoren of daar zij op een meer efficiënte manier kunnen worden 

uitgevoerd door de privé-sector.  Door deze operatie kunnen middelen vrijgemaakt worden om te 

investeren in de kerntaken van de gemeente. 

 

1.2.4. Permanente aandacht voor de ideale bestuurgrootte van de Nederlandse gemeenten 

 

De ideale bestuursgrootte van de gemeenten is de laatste jaren een actueel thema in de Nederlandse 

politiek.  Men streeft naar een opschaling van de gemeenten ten einde de doelmatigheid van de lokale 

overheid te verhogen, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de 20 officiële 

centrumgemeenten.  In de praktijk wordt aan de gemeenten gevraagd te bestuderen of de gemeente 

in zijn huidige vorm op de meest efficiënte en effectieve manier de dienstverlening kan organiseren en 

voorstellen te formuleren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.  Deze permanente 

opschalingsoperatie kan leiden tot operationele en organisatorische fusies, zoals bvb. de verwachte 

fusie tussen Geleen en Sittard.  De gemiddelde bestuursgrootte van de Nederlandse gemeenten 

bedraagt momenteel ongeveer 24.000 inwoners en vertoont een stijgende tendens. 

 

1.2.5. Concernmodel (Tilburgmodel) (zie bijlage 3) 

 

In Nederland is men sinds eind jaren ‘80 bezig met de herstructurering van de gemeentelijke 

organisatie.  Het klassieke secretarie-dienstenmodel heeft zijn beste tijd gehad.  In navolging van de 

gemeente Tilburg hebben een groot deel van de Nederlandse gemeenten (middelgrote en grote 

gemeenten) gekozen voor het concernmodel.  Kenmerken van dit model zijn: 

• een beperkt aantal zelfstandige vakdiensten als resultaatverantwoordelijke werkmaatschappijen; 

• de secretarie heeft als kleine en hoogwaardige bestuursdienst de taak van centrale stafdienst voor 

coördinatie, controlling en ontwikkeling; 

• het zoveel mogelijk samenbrengen van bij elkaar behorende taken, produkten en 

produktieprocessen in herkenbare organisatie-onderdelen; 

• integraal management: de leidinggevende is verantwoordelijk voor alle aspecten van de 

bedrijfsvoering van zijn onderdeel (inclusief de middelenfuncties) binnen de afgesproken 

vrijheidsgraden; 

• een grote mate van decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden via delegatie en 

mandatering; 

• het zoveel mogelijk onderbrengen van beleidsvoorbereidende functies en middelenfuncties in de 

lijn (bij de vakdiensten); 

• contractmanagement als leidend sturingsconcept om de effectiviteit, de efficiëntie en de kwaliteit 

van het gemeentelijk handelen te vergroten (sturen op hoofdlijnen en afwijkingen, sturing op output 

en prestaties, bedrijfsmatig denken en handelen, duidelijke rapportlijnen); 
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• invoering van een goede beleidsmatige en financiële informatievoorziening (algemeen beleidsplan, 

perspectiefnota, concernbegroting, dienstbegroting, managementrapportage, concernrekening, 

dienstrekening, bestuursopdracht, systematische bedrijfsdoorlichting,...). 

 

2. Begrippenkader 
 

Elke wetenschap en elke discipline hanteert een aantal ‘technische’ begrippen en vaktermen, die 

samen het ‘jargon’ vormen dat de beoefenaars gebruiken om zich verstaanbaar te maken.  Ook de 

doelmatigheidsanalyse maakt gebruik van een aantal termen, begrippen en concepten, die ontleend 

zijn aan bvb. de bestuurskunde, organisatiekunde en economie.  Om er nu voor te zorgen dat er geen 

‘Babylonische’ spraakverwarring ontstaat, is het nodig de begrippen op een éénduidige manier te 

definiëren, en dit op een praktische en op de lokale sector toegespitste wijze.  De basisbegrippen 

worden hieronder toegelicht.  Een meer uitgebreid glossarium vindt u in bijlage 4. 

 

1. doelmatigheidsanalyse 
Het onderzoek naar de zuinigheid, efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening 
Doelmatigheidsanalyse kan verschillende vormen aannemen: opmaken van een prestatiebegroting 
waarbij de samenhang tussen de prestaties, de ingezette middelen, de beleids- en operationele 
doelstellingen en de instrumenten wordt aangegeven, periodieke evaluatie op vlak van prestaties van 
één bepaald beleidsdomein, intergemeentelijke vergelijking van de efficiëntie van de dienstverlening, 
kwaliteitsonderzoek bij de klanten,... 
 

2. zuinigheid 
Grootheid die verwijst naar het middelenverbruik of het minimaliseren van de middelen (in 
hoeveelheden of kosten), nodig voor het uitvoeren van een activiteit. 
Voorbeeld: totale kostprijs van de inning van belasting x (eventueel in relatie met hetgeen werd 
begroot of met de totale kostprijs van de belastingsinning in voorgaande jaren) 
 

3. efficiëntie 
De relatie tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds en de middelen anderzijds. Efficiëntie 
verwijst naar het maximaliseren van de prestaties gegeven een bepaalde input of naar het 
minimaliseren van de input gegeven een bepaald prestatieniveau. 
Voorbeeld: de relatie tussen de totale kostprijs van belasting x en de werkelijke belastingsinkomsten 
van de belasting of de kostprijs per aanslag 
 

4. effectiviteit 
De relatie tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds en de effecten anderzijds. Effectiviteit 
verwijst naar het maximaliseren van de effecten gegeven een bepaalde output of naar het 
minimaliseren van de output gegeven een bepaald effect. 
Voorbeeld:  indien de doelstelling van een bepaalde milieubelasting het verminderen van de 
afvalberg is, dan is de belasting slechts effectief indien de afvalberg daadwerkelijk wordt afgebouwd 
ten gevolge de heffing van de belasting 
 

5. kwaliteit 
Het geheel van kenmerken van een object (bvb. activiteit, dienstverlening, organisatie,...) waarmee 
wordt aangeduid in hoeverre dit object geschikt is voor het realiseren van vooropgestelde 
doelstellingen. 
Voorbeeld: de kwaliteit van de verkoop van huisvuilzakken en andere afvalrecipiënten kan op 

 
Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid - K.U.Leuven 



Handleiding doelmatigheidsanalyse 13

verschillende manieren worden gemeten: aantal verkooppunten, de tevredenheid van de burgers 
over de produkten, de dienstverlening na aankoop, aantal klachten,... 
 

6. middelen (input) 
Verzamelnaam voor alle menselijke, materiële en immateriële inbreng (bvb. financiën, personeel,...) 
die nodig is voor het opstarten en uitvoeren van een activiteit. 
Voorbeeld: de middelen die nodig zijn om een belasting te innen kunnen zijn: personeel, informatica, 
infrastructuur, ondersteuning door derden (informaticacentra, kruispuntbank,..), papier- en 
verzendingskosten,... 
 

7. activiteiten 
De handelingen die door een organisatie worden uitgevoerd om bepaalde prestaties te leveren. 
Voorbeeld: activiteiten bij de belastingsinning: bijhouden databanken, opmaken kohieren en 
aanslagen, versturen van aanslagen,... 
 

8. prestaties (output) 
Prestaties zijn de produkten en/of diensten die het directe gevolg zijn van een bepaalde activiteit.  
Deze prestaties dienen zoveel mogelijk in kwantificeerbare grootheden als een uitgevoerde activiteit 
te worden uitgedrukt. Prestatiemeting is het meten (kwantitatief of kwalitatief) van de prestaties die 
een organisatie levert in het kader van de beleidsuitvoering die haar werd opgedragen. 
Voorbeeld: de prestaties van een dienst financiën zijn bvb. aantal verstuurde aanslagen, totale 
belastingsinkomsten, aantal verrichte boekingen, aantal beheerde databanken, aantal beheerde 
personeelsdossiers,... 
 

9. effecten 
De gevolgen van prestatie t.a.v. de doelgroep (actor in het beleidsveld waarvoor door het beleid 
bepaalde doelstellingen worden vooropgesteld) van het beleid. 
Voorbeeld: mogelijke effecten van de introductie van een belasting op industriële afvalwaters: de 
bedrijven gaan minder vervuild afvalwater lozen, er worden waterzuiveringsinstallaties gebouwd, het 
sluikstorten neemt toe,... 
 

10. beleidsdoelstellingen/operationele doelstellingen 
Beleidsdoelstellingen zijn de door het beleid vooropgestelde resultaten die men wil bereiken. 
Operationele doelstellingen zijn de door het beleid vooropgestelde concrete resultaten (doelstellingen 
geformuleerd in kwantitatieve of kwalitatieve grootheden die meetbaar en toetsbaar zijn) die men wil 
bereiken. 
Voorbeeld: in het collegeprogramma kan worden aangeduid dat men inzake milieu wil komen tot een 
betere beheersing van het huishoudelijk afval in de gemeente; de operationele doelstelling kan dan 
zijn: minimaal 60% van alle huishoudelijk afval dient gescheiden te worden opgehaald en het tonnage 
huishoudelijk afval dient met 10% te dalen tegen 1997. 
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3. Doelmatigheidsanalyse: wat en waarom? 
 

3.1. Waarom een doelmatigheidsanalyse? 

 

Zoals reeds eerder aangegeven stelt de samenleving verschillende eisen aan de overheid.  Eisen 

waarbij nieuwe functies aan de overheid worden toegewezen of die betrekking hebben op de 

verbetering van de dienstverlening binnen bepaalde beleidsterreinen.  Wil de openbare sector haar 

legitimiteit t.o.v. de publieke opinie behouden, dan zal zij ook op deze nieuwe eisen antwoorden 

moeten formuleren.  Deze antwoorden zullen betrekking hebben op de kwaliteit waarmee zij haar 

functies naar de samenleving toe vervult.  Daarnaast zal ook de communicatie hierover naar de 

burgers toe een essentieel onderdeel zijn van dit kwaliteitsstreven.  Indien de overheid hierin wil 

slagen, dan moet zij zich bij de uitvoering van het beleid beraden over een aantal vragen. 

 

1. vragen naar de middelen die de overheid inzet 
Het criterium om te beoordelen of de overheid het goed heeft gedaan is dan traditioneel of alle 
uitgavenplafonds werden gerespecteerd, of de verwachte inkomsten werden gerealiseerd en of de 
wetgeving op de comptabiliteit of andere specifieke procedures werden gevolgd. 
2. vragen naar wat de overheid doet met die middelen 
Deze vragen verwijzen niet zozeer naar de inputs dan wel naar de activiteiten die de overheid verricht 
met die middelen, naar de efficiëntie waarmee dit gebeurt, naar de produkten of diensten die de 
overheid voortbrengt en naar de kwaliteit daarvan. 
3. vragen of en in welke mate de samenleving beter wordt van wat die overheid doet 
Deze groep van vragen situeren zich rond het criterium effectiviteit en verwijzen naar de mate waarin 
tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van een bepaalde doelgroep of de bedoeling om 
bepaalde maatschappelijke problemen aan te pakken. 
 

 

In de huidige situatie wordt er in de Vlaamse lokale sector voornamelijk aandacht besteed aan de 

rechtmatigheid en de zuinigheid als toetsstenen van het overheidsingrijpen.  De vraagstelling rond de 

kosten van het beleid enerzijds en de vraagstelling rond de doelstellingen en resultaten (efficiëntie en 

effectiviteit) anderzijds worden weinig geïntegreerd.  De vraag hoe efficiënt en effectief bvb. het 

subsidiebeleid in de sociale sector is, wordt misschien wel gesteld, maar de informatie om deze vraag 

op een concrete manier te beantwoorden is niet aanwezig.  Er wordt dus een pleidooi gehouden om 

het politieke proces te voeden met informatie omtrent efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en zuinigheid.  

Dit moet politieke besluitvormers en ambtenaren toelaten om beter gefundeerde beslissingen te 

kunnen nemen en hierover verantwoording te kunnen afleggen aan hun oversten en uiteindelijk aan 

de samenleving.  De manier om deze noodzakelijke informatie vrij te maken verloopt via de weg van 

de doelmatigheidsanalyse. 
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3.2. Conceptueel raamwerk van de doelmatigheidsanalyse 

 

behoeften

strategische doelstellingen

operationele doelstellingen

middelen activiteiten prestaties effecten

omgeving

effectiviteit

efficiëntie

kosteneffectiviteit

zuinigheid

financiële
beleidsruimte

 

Een legitiem overheidsbeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd als antwoord op 
bepaalde behoeften die zich binnen de maatschappij manifesteren. De overheid 
ziet de mogelijkheden waarover zij beschikt ingeperkt binnen een kader van 
juridische en financiële beleidsruimte. 
 
 
Indien de overheid een ‘goed’ antwoord wil formuleren op deze behoeften, dient 
zij allereerst duidelijk te bepalen waar zij met dit beleid naartoe wil en wat zij wil 
bereiken.  Dit wordt vastgelegd in algemene strategische doelstellingen.  Deze 
strategische doelstellingen dienen verder te worden geconcretiseerd in 
operationele doelstellingen. 
 
 
Om deze doelstellingen te realiseren dienen de ‘beleidsverklaringen’ nog te 
worden uitgevoerd.  Hiertoe moeten bepaalde middelen worden ingezet, zodat 
bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd en bepaalde prestaties kunnen 
worden geleverd.  Deze prestaties moeten op hun beurt een aantal 
(maatschappelijke) effecten tot stand brengen. 
 
 
Wanneer een overheid via haar beleid tracht effecten tot stand te brengen in 
een bepaald deel van de maatschappij moet zij er rekening mee houden dat zij 
niet in het luchtledige werkt.  Er is immers een maatschappelijke omgeving die 
de totstandkoming van de effecten kan bevorderen of belemmeren. 
 
 
De gerealiseerde effecten moeten dan aansluiten bij wat in de operationele 
doelstellingen werd vooropgesteld, opdat de overheid met haar beleid zou 
tegemoet komen aan de behoeften die aan de basis lagen van dit beleid.  In de 
mate dat de doelstellingen niet werden bereikt of de behoeften niet werden 
vervuld, kan dit voor een volgende periode aanleiding vormen voor een nieuw 
of aangepast overheidsinitiatief of voor een bijstelling van de doelstellingen 
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4. Methoden voor het uitvoeren van een doelmatigheidsanalyse 
 

In de literatuur vindt men tientallen methoden om te komen tot doelmatigheidsanalyse.  Welke 

methodologie moet de gemeente nu kiezen om haar optreden te evalueren?  Zoals reeds aangegeven 

is er geen universele methode die in alle omstandigheden passend is.  De methode om een 

doelmatigheidsanalyse te verrichten wordt bepaald door: 

• de particuliere situatie van de gemeente (iedere adminstratie is anders ingericht en heeft ander 

werkwijzes en prioriteiten); 

• het doel en/of de dimensies van de doelmatigheidsanalyse.  

 

Het eerste punt impliceert dat de gemeenten de voorgestelde methoden op een creatieve manier 

moeten bekijken en analyseren, om te komen tot een systeem dat aansluit bij de noden en wensen 

van de eigen gemeente.  Met het tweede punt wordt bedoeld dat de keuze van een bepaalde 

methode samenhangt met de vraag wat het onderwerp is van de doelmatigheidsanalyse, welke de 

criteria zijn waaraan men iets wil toetsen en vanuit welk standpunt de doelmatigheidsanalyse zal 

worden bestudeerd (Bressers, 1989).  Indien we deze dimensies in een tabel samenbrengen, dan 

krijgen we volgend beeld (zie volgende pagina): 
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het onderwerp van de doelmatigheidsanalyse 
beleidsterrein Het beleidsterrein waarop de doelmatigheidsanalyse betrekking heeft, 

bepaalt de manier waarop de doelmatigheidsanalyse zal gebeuren. 
tijdsdimensie De doelmatigheidsanalyse kan bij de beleidsvoorbereiding worden 

doorgevoerd (vooraf), kan tijdens de beleidsuitvoering gebeuren of kan 
gebeuren na voltooiing van het beleid (achteraf). 

de criteria voor de doelmatigheidsanalyse 
zuinigheid Zuinigheid verwijst enkel naar de inputzijde, meer bepaald naar het 

minimaliseren van het middelengebruik (in hoeveelheden of kosten). 
efficiëntie Geeft aan hoe goed een bestuur presteert, zonder zich uit te spreken over 

de wenselijkheid van de activiteiten.  Efficiëntie refereert naar de ratio 
kwantiteit van de prestaties t.o.v. de kostprijs. Bij efficiëntiemeting kijkt de 
organisatie naar zichzelf om te bepalen of ze een redelijke hoeveelheid 
diensten verricht tegen een redelijke prijs. 

effectiviteit Geeft aan hoe goed een bestuur tegemoet komt aan de vooropgestelde 
doelen.  Geeft aan in welke mate diensten gevoelig zijn voor de wensen en 
noden van de gemeenschap.  Effectiviteit kan worden gemeten door gebruik 
te maken van maatstaven die betrekking hebben op: 
• de samenlevingstoestand, bv. aantal dagen per jaar met ongezonde 

luchtkwaliteit, werkloosheidspercentage voor een bepaalde regio, 
properheid van parken,...; 

• de doelbereiking, bv. aantal werklozen dat een trainingsprogramma heeft 
gevolgd, aantal cursisten die een job hebben gevonden binnen de drie 
maanden na het aflopen van de cursus, aantal malen dat brandweer later 
dan 15 minuten na de oproep op de plaats van de brand aanwezig 
was,...; 

• klanttevredenheid, bv. aantal geregistreerde klachten over een bepaalde 
dienst, verrichten van een survey bij de klant-burgers of bij de ganse 
populatie van een stad,...; 

• (onbedoelde) ongewenste effecten, bv. verhoging van het aantal klachten 
over politiebrutaliteit t.o.v. de verhoging van het aantal drugcontroles, 
daling van het inwonersaantal t.o.v. stijging van belastingen,... 

kwaliteit Geheel  van kenmerken van een object (bv. activiteit, dienstverlening, 
organisatie) waarmee wordt aangeduid in hoeverre dit object geschikt is 
voor het realiseren van vooropgestelde doelstellingen.  Kwaliteit van 
dienstverlening heeft betrekking op de totaliteit van de kenmerken van een 
dienstverleningspakket die ervoor zorgt dat de klant tevreden is over de hem 
geleverde dienst. Meetbare aspecten van kwaliteit zijn: betrouwbaarheid, 
responsiviteit, estetiek/uitzicht , properheid, comfort, vriendelijkheid, 
communicatie, competentie, bereikbaarheid, beschikbaarheid 
(openingstijden), veiligheid, beleefdheid, ontevredenheid (aantal klachten), 
afzet (aantal bezoekers), service-niveau (frequentie, snelheid), 
gebruiksduur/levensduur van een produkt,... 

de waarneming met het oog op de doelmatigheidsanalyse 
kwantitatieve 
benadering 

cijfermatige gegevens, objectieve analyse en resultaten, betrouwbaarheid, 
generaliseerbaar, stabiele werkelijkheid, uniformiteit bij evaluatiecriteria, 
dataverzameling door statistische gegevens,... 

kwalitatieve benadering kwalitatieve gegevens, subjectieve analyse en resultaten, geldigheid, niet 
generaliseerbaar, dynamische werkelijkheid, diversiteit mogelijk bij 
evaluatiecriteria, dataverzameling door beschrijving, observatie, 
interviews,... 
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Een doelmatigheidsanalyse sluit aan bij een beleidsproces, dat bestaat uit de volgende fasen: 

beslissing

uitvoering van het beleid

evaluatie
van het
beleid

voor-
bereiding
van het
beleid

terugkoppeling

 
 

We kunnen deze eenvoudige beleidscyclus verbijzonderen tot een cyclus van financieel management: 

begroting (bij de beleidsvoorbereiding), boekhouding ( bij de uitvoering) en audit (bij de evaluatie 

achteraf).  In ieder van de fasen van de beleidscyclus kan nu aan doelmatigheidsanalyse worden 

gedaan.  Afhankelijk van de tijdsdimensie van de doelmatigheidsanalyse kunnen er andere beleids- 

en beheerstechnieken worden toegepast.  Een voorbeeld van een dergelijke beleidscyclus vindt u 

hieronder. 

 

behoeften

strategische doelstellingen

operationele doelstellingen

middelen activiteiten prestaties effecten

omgeving

financiële
beleidsruimte

beslissing

intern: monitoring op basis van kengetallen en een
prestatieboekhouding

extern
- organisatie-audit

en/of beleids-
evaluatie

intern
- omgevingsanalyse

via veldmodellen
- doelstellingen-

analyse
- kba, mca, simulaties
- prestatiebegroting

terugkoppeling

extern
- negotiëren van

prestatiecontracten
- budgetcontrole via

checklists

intern
- opstellen van

management-
rapporten

- organisatie-audit
en/of beleids-
evaluatie

extern: monitoring op basis van contractueel
overeengekomen kengetallen
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DOELMATIGHEIDSANALYSE 
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Hoofdstuk 2: 

Kengetallen als basis voor doelmatigheidsanalyse 
 

 

 

Inhoudsopgave 
1.  het begrip ‘kengetal’ 

2.  Soorten kengetallen en praktijkvoorbeelden 

Introductie 

In een eerste deel wordt ingegaan op wat kengetallen nu juist zijn, waarvoor ze moeten dienen en wat 

het belang ervan is voor de sturing en beheersing van beleid en beheer.  In deel 2 wordt aangegeven 

welke soorten kengetallen er bestaan en welke de toepassingsmogelijkheden zijn. 

Leerdoelen 
Na het doorlopen van dit hoofdstuk zou u in staat moeten zijn om: 

• een volledige definitie te geven van wat algemeen onder de term kengetallen wordt verstaan; 

• de soorten kengetallen vanuit uw eigen praktijksituatie te definiëren; 

• aan te geven waarom kengetallen een belangrijke rol spelen in de planning en beheersing van het 

gemeentelijk beleid. 
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1. Het begrip ‘kengetal’ 
 

De laatste decennia is er een versterkte aandacht voor het overheidshandelen.  De burger wil een 

efficiënte en effectieve overheid; een overheid die een uitgebreide en goede dienstverlening verzorgt 

tegen een minimale kostprijs (belastingen).  Om dit te bewerkstelligen moet de overheid de beleids-, 

begrotings- en produktieprocessen kunnen sturen en beheersen. Hiervoor heeft de overheid concrete 

gegevens nodig over de zuinigheid, de efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit van de 

dienstverlening.  Het is juist hier dat de doelmatigheidsanalyse in het beeld verschijnt. 

 

Doelmatigheidsanalyse werd in het eerste hoofstuk (deel 2) gedefinieerd als zijnde het onderzoek 

naar de zuinigheid, efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.  Om een 

uitspraak te kunnen doen over de zuinigheid, efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit moeten er gegevens 

verzameld worden m.b.t. de input, de activiteiten, de output, de omgeving en de effecten van een 

bepaalde dienstverlening.  De kwantitatieve gegevens betreffende de input, de activiteiten, de output, 

de effecten, de zuinigheid, de efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit noemen we kengetallen.  Een 

kengetal is dus ‘een absoluut getal of verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke eenheden of in 

geldeenheden en dat de toestand van of ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein in beeld brengt.’ 

(Hasselbekke, 1990:18) 

 
Indien we dus als uitgangpunt nemen dat resultaatgericht management de prioritaire doelstelling van 

de gemeente is, dan is prestatiemeting, en dus het werken met kengetallen, absoluut noodzakelijk.  

Met resultaatgericht management wordt hier bedoeld sturing op (eind)produkten en sturing op 

efficiëntie (het met zo min mogelijk kosten een zo maximaal mogelijk resultaat behalen) (Gerritsen, 

1995). 

 
De functies van kengetallen kunnen als volgt worden omschreven (Van Helden, 1996): 

• door gebruik te maken van kengetallen wordt helderheid verschaft over de door de organisatie te 

bewandelen koers; er wordt expliciet aangegeven wat men wil bereiken en hoeveel middelen 

daarvoor nodig zijn; 

• kengetallen laten toe om de eigen organisatie te gaan vergelijken met andere, gelijkaardige 

organisaties, zodat men kan leren uit andermans successen; 

• kengetallen hebben een knipperlichtfuntie; een discrepantie tussen een vooropgestelde norm en 

het uiteindelijk resultaat kan duiden op een zekere inefficiëntie; 

• door gebruik te maken van kengetallen worden de mogelijkheden van verantwoording verbeterd. 

 

Op de volgende pagina vindt u een informatiefiche met de belangrijkste aspecten van kengetallen die 

voor de doelmatigheidsanalyse van belang zijn. 

 

 
Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid - K.U.Leuven 



Handleiding doelmatigheidsanalyse 22

 

definitie 
Onder kengetal wordt verstaan een getal dat kerninformatie over een situatie en/of een ontwikkeling 
bevat dat aansluit op de informatiebehoefte van de manager of politicus. 
functies 
informerende functie het enige doel is informatieverstrekking 
sturende functie beheersinstrumentele informatie op basis waarvan men beslissingen kan 

nemen 
controlerende en 
evaluerende functie 

informatie op basis waarvan men kan nagaan of de opgedragen taken 
werden uitgevoerd, op welke wijze dit gebeurde en met welke effecten 

eigenschappen van kengetallen 
kengetallen zijn een indicatie van de input, de activiteiten, de output, de omgeving of het effect van 
een dienstverlening, d.w.z. inputkengetallen, proceskengetallen, outputkengetallen, 
omgevingskengetallen, kengetallen betreffende de zuinigheid, de efficiëntie en effectiviteit 
kengetallen kunnen worden uitgedrukt in volume-eenheden of in financiële termen 
kengetallen kunnen worden weergegeven in absolute grootheden of in verhoudingsgetallen (ratio’s) 
voor wie? 
extern hogere overheden, burgers,... 
intern gemeenteraad: t.b.v. de toetsing van het beleid aan de begroting 
 college: t.b.v. de vertaling van de begroting naar de diensten toe 
 ambtelijk management: t.b.v. de beheersing en besturing van de activiteiten
 ambtenaren: t.b.v. de goede uitvoering binnen de diensten 
voorwaarden waaraan kengetallen moeten voldoen 
helder en herkenbaar (voor) diegenen die sturen 
eenduidig en duidelijk gedefinieerd 
inhoudelijke stabiliteit in de tijd (voor langere tijd leverbaar) 
controleerbaar en reproduceerbaar 
betrouwbaar en valide 
hebben betrekking op kwantificeerbare grootheden 
welke vergelijkingen zijn mogelijk met kengetallen?  
vergelijkingen in de tijd 
vergelijkingen met andere onderdelen binnen dezelfde organisatie 
vergelijkingen met andere gemeentelijke organisaties 
vergelijkingen met (onderdelen van) de private sector 
voordelen van kengetallen 
ontstaan van een beter kwantitatief inzicht in de gemeentelijke organisatie 
er gaat een impuls tot bedrijfsmatiger werken van uit 
stellen het management in staat de juiste sturingsmaatregelen toe te passen 
resulteert in een grotere vrijheid bij de taakuitvoering 
mogelijkheid om hier het ambtelijk en politiek denken met elkaar te koppelen 
gevaren bij het gebruik van kengetallen 
informatieverzameling kan leiden tot neo-bureaucratisering 
ontstaan van schijnduidelijkheid omdat ambtenaren en politici die duidelijkheid niet willen 
om tot een zuivere vergelijking te komen moeten gemeentelijke begrotingen/rekeningen zeer 
gedetailleerd worden onderzocht en aangepast zijn aan de informatiebehoeften 
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2.  Soorten kengetallen en praktijkvoorbeelden 
 

Op basis van de eigenschappen van kengetallen (zie vorige pagina) kunnen we een indeling maken van de soorten kengetallen. 

 

volumes absolute 
waarde 

aantal fte. in dienst x 
 

aantal uren inspectie afgehandelde subsidies per jaar verlaging tonnage opgehaald 
huisvuil 

 relatieve 
waarde 

aantal fte. in dienst x t.o.v. totale 
personeelsbestand 
 

uren inpectie als % van de totale arbeidstijd % afgehandelde subsidies per maand % verlaging tonnage huisvuil 
per categorie (GFT, papier,...) 

bedragen absolute 
waarde 

bedrag voor de aanschaf van computers 
(kapitaalsintensiteit) 

kosten van de inspectie bedrag aan verstrekte subsidies per jaar uitgespaarde stortrechten 

 relatieve 
waarde 

bedrag voor de aanschaf van computers als % 
van gemeentelijke uitgaven 

kostprijs van de inspectie t.o.v. de totale uitgaven % aan verstrekte subsidies per maand (in bedragen) uitgespaarde stortrechten als 
% van reductie van de kosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volumes  absolute ratio daling van het aantal fte. aantal m² verzorgd groen per fte. 

 
aantal effectief tewerkgestelde personen per 
bemiddeling 

aantal tewerkgestelde 
personen per fte. 

kosteneffectiviteit effectiviteit efficiëntie zuinigheid 

  prestaties effecten activiteitenmiddelen

 relatieve ratio % daling van het aantal fte. aantal m² verzorgd groen per fte. in verhouding 
tot een vergelijkingspunt 1

aantal effectief tewerkgestelde personen per 
bemiddeling in verhouding tot een vergelijkingspunt 

aantal tewerkgestelde 
personen per fte. in 
verhouding tot een 
vergelijkingspunt 

bedragen absolute ratio daling van de personeelskosten aantal m² verzorgd groen per 1000 BF 
 

aantal bezoekers cultureel centrum t.a.v. het volume 
aan subsidies 

aantal bezoekers cultureel 
centrum per 1000 BF 
subsidie 

 relatieve ratio procentuele daling van de personeelskosten aantal m² verzorgd groen per 1000 BF in 
verhouding tot een een vergelijkingspunt 

aantal bezoekers cultureel centrum t.a.v. het volume 
aan subsidies in verhouding tot een vergelijkingspunt 

aantal bezoekers cultureel 
centrum per 1000 BF 
subsidie in verhouding tot een 
vergelijkingspunt 

                                                           
1  Om de informatie m.b.t. de efficiëntie, de effectiviteit en de kosteneffectiviteit goed te kunnen beoordelen, moeten de scores die men behaalt op deze kengetallen 
vergeleken worden met een norm, met de resultaten van vergelijkbare diensten of organisaties (benchmarking) of met vroegere resultaten (vergelijking in de tijd). 

 
Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid - K.U.Leuven 



Handleiding doelmatigheidsanalyse 24 

 

 
Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid - K.U.Leuven 



Handleiding doelmatigheidsanalyse  24 

 

Naast de kengetallen die betrekking hebben op de zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit, kunnen er nog 

kengetallen worden vastgesteld die iets zeggen over de kwaliteit van de dienstverlening. 

 

Kwaliteit kan vanuit twee invalshoeken worden bekeken, nl. vanuit het standpunt van de producent 

van het produkt of de dienst en vanuit het standpunt van de afnemer van het produkt of de dienst.  

Indien gemeente x de kwaliteit van de dienstverlening aan het loket wil gaan meten, dan moet in 

eerste instantie bepaald worden welke aspecten (snelheid van dienstverlening, vereisten die gesteld 

worden aan het produkt, de manier waarop met de burgers wordt gecommuniceerd,...) van kwaliteit 

zullen worden gemeten en hoe de meting zal worden uitgevoerd: gaat men de kwaliteit zelf trachten te 

beoordelen of gaat men eveneens een beroep doen op de klanten voor de evaluatie van de kwaliteit 

van de dienstverlening aan het loket? 

 

In bijlage 8 vindt u een overzicht van mogelijke kwaliteitsindicatoren. 
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HOOFDSTUK 3:  
ALGEMEEN STAPPENPLAN VOOR 
DE INTRODUCTIE VAN 
DOELMATIGHEIDSANALYSE IN 
DE LOKALE SECTOR
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Hoofdstuk 3: 
Algemeen stappenplan voor de introductie van 
doelmatigheidsanalyse in de lokale sector 
 

 

 

Inhoudsopgave 
1. Begrenzing van het project 

2. Basisvragen die het succes van de doelmatigheidsanalyse bepalen 

3. Stappenplan 

Introductie 

In hoofdstuk 3 wordt er getracht aan te geven hoe u te werk kunt gaan bij de invoering van 

doelmatigheidsanalyse in de eigen gemeente.  Vooreerst worden de criteria waaraan de 

doelmatigheidsanalyse volgens de projectgroep moet voldoen, gepreciseerd.  Rekening houdend met 

dit kader wordt in deel 2 aangegeven waartoe doelmatigheidsanalyse moet dienen.  In deze fase 

moeten verschillende keuzes worden gemaakt wat betreft doelstelling, vergelijkingspunten, 

frequentie,... die de vorm en de inhoud van de doelmatigheidsanalyse bepalen.  Deel 3 bevat het 

algemeen stappenplan ter invoering van een doelmatigheidsanalyse in de gemeentelijke praktijk.  In 

dit deel wordt eveneens kort ingegaan op de verschillende instrumenten die kunnen worden 

aangewend voor iedere fase. 

Leerdoelen 
Na het doorlopen van dit hoofdstuk zou u in staat moeten zijn om: 

• de gevalstudie te situeren binnen verschillende dimensies van een doelmatigheidsanalyse; 

• te bepalen welke uitbreidingsmogelijkheden gewenst zijn, rekening houdend met de huidige stand 

van zaken; 

• een stappenplan op te stellen, dat aangepast is aan de eigen noden en wensen van de gemeente. 
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1. Begrenzing van het project 
 

In het moderne managementdenken voor de overheidssector worden meer en meer nieuwe 

begrippen als produkt- en marktgericht organiseren, zelfbeheer en contractmanagement, in de mond 

genomen.  In al deze gevallen spelen voornamelijk volgende aspecten een belangrijke rol: 

• decentralisatie van bevoegdheden/verantwoordelijkheden naar lagere managementniveaus; 

• planning en controle via de output i.p.v. de input. 

 

Indien de gemeenten deze evolutie niet willen missen, dan zullen zij stap voor stap naar de introductie 

van een output-gericht beleids- en beheersinstrumentarium moeten evolueren, net als hun 

Nederlandse collega’s.  Ook de Vlaamse Gemeenschap gaat deze richting uit.  Meer en meer wordt 

de nadruk gelegd op de ontwikkeling van bv. (prestatie)begrotingen die betere plannings- en 

sturingsmogelijkheden toelaten.   

 

Deze ervaringen tonen aan dat volgende randvoorwaarden een belangrijke rol spelen bij de 

verbetering van de bedrijfsvoering via een output-gerichte aanpak: 

 

1. meer aandacht voor effectiviteit: 

• bij de planning van de activiteiten wordt het te bereiken resultaat als uitgangspunt genomen; 

• beleid en uitvoering worden vertaald in concrete en zo veel mogelijk meetbare produkten; 

• tijdens de uitvoering van de activiteiten bestaan mogelijkheden tot tussentijdse bijsturing.  

2. meer aandacht voor efficiëntie: 

• bij de uitvoering van activiteiten wordt van de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk gebruik 

gemaakt; om dit te bereiken is o.m. een systematische aandacht voor de produkt/prijs verhouding 

essentieel. 

3. de ontwikkeling van kengetallen: 

• als hulpmiddel om te plannen, te sturen en te beheersen. 

4. decentralisatie van bevoegdheden: 

• waardoor de beheersmogelijkheden van het management worden versterkt; 

• waardoor de participatie in het beleids- en bestuursproces van onderop wordt versterkt. 

5. registratie van gegevens. 

 

Het moge duidelijk zijn dat de informatievoorziening in de gemeenten niet altijd even geschikt is om 

het beleid te sturen en te evalueren op haar prestaties.  In de huidige situatie is het zeer moeilijk zich 

uit te spreken over zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit van de gemeentelijke dienstverlening, omdat 

de gegevens over middelen, activiteiten, prestaties en effecten niet op een systematische manier 

worden verzameld en verwerkt.  Een eerste stap in de richting van een verbetering van de 

gemeentelijke bedrijfsvoering zal er dan ook in bestaan een beter informatiesysteem te introduceren.  

Het verzamelen van de gegevens en het verwerken van deze gegevens tot bruikbare informatie voor 

het beleid en beheer, wordt een continue taak van de organisatie. 
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Deze handleiding moet een praktisch instrument zijn in handen van de ambtenaren en 

beleidsvoerders om zelf de efficiëntie (en eventueel de effectiviteit) van de gemeentelijke 

dienstverlening te gaan evalueren.  De ervaring, opgedaan uit vorige onderzoeken, leert dat het nodig 

is een analyse-instrument te ontwikkelen dat gemakkelijk toegankelijk is, dat op het niveau van de 

gemeente zelf kan worden gehanteerd en dat gebruik maakt van enkelvoudige kengetallen die 

gemakkelijker hanteerbaar zijn en in de tijd kunnen worden geprojecteerd. 

 

De grenzen van deze studie worden dus als volgt vastgelegd: 

• de methodologie moet op het niveau van de gemeente zelf hanteerbaar zijn; dit wil zeggen dat het 

analysesysteem een interne evaluatie moet mogelijk maken; 

• de doelmatigheidsanalyse is vooral gericht op het genereren van de informatie die nodig is om de 

gemeentelijke activiteiten en prestaties te evalueren, zodat conclusies kunnen worden getrokken 

en het beleid zonodig kan worden bijgesteld; dus doelmatigheidsanalyse als (sturings)instrument 

om de efficiëntie van de gemeentelijke dienstverlening op te volgen en te verbeteren. 

 

2. Basisvragen die het succes van de doelmatigheidsanalyse bepalen (Bouckaert G., 1991) 

 

Vooraleer men start met de doelmatigheidsanalyse van een organisatie, een dienst, een proces of 

een project, moeten de verschillende gemeentelijke actoren het eens zijn over bepaalde aspecten van 

de doelmatigheidsanalyse, zodat iedereen met dezelfde wensen naar eenzelfde doel toewerkt.  Hoe 

het systeem eruit zal zien, is afhankelijk van de omgeving, de ingewikkeldheid van het apparaat, de 

bedoeling van de organisatie en de mate van verfijning van de informatievoorziening waarvoor men 

kiest.  Dit is dan ook de reden waarom er niet zoiets bestaat als een universele manier om de 

efficiëntie van de gemeentelijke dienstverlening te evalueren en te sturen.  Bij het opstellen van een 

systeem van efficiëntiemeting moeten er dus een aantal vragen worden gesteld en beantwoord, met 

betrekking tot vorm en inhoud: Waartoe moet het dienen? Waarover moet het handelen?  Vanwaar 

komen de gegevens?  Welke normen worden gehanteerd? 

 

De vraag naar het ‘waarom’ van de doelmatigheidsanalyse is de startvraag, waarvan het antwoord 

bepalend is voor de inhoud.  Zoals reeds werd aangegeven wordt de doelmatigheidsanalyse in deze 

studie gebruikt om de efficiëntie van de dienstverlening achteraf te evalueren (ex post evaluatie), 

zodat eventuele verbeteringen aan die dienstverlening kunnen worden aangebracht. 

 

 

 

 

Rekening houdend met het feit dat de gemeenten nog weinig of geen ervaring hebben met het 

toepassen van een doelmatigheidsanalyse, werd er in deze studie gekozen voor een eenvoudige 

opstartversie van doelmatigheidsanalyse, met volgende kenmerken: 

• ex post evaluatie; 

• eenmalige toepassing; 
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• duidelijk afgebakend onderdeel van de organisatie; 

• nadruk op zuinigheid en efficiëntie; 

• beperkte data-set en eenvoudige instrumenten; 

• uitgavenproblematiek als uitgangspunt; 

• analyse door het stellen van normen en het maken van intergemeentelijke vergelijkingen. 

 

Vertrekkend van de hierboven beschreven startpositie, kan de gemeente beslissen om de 

doelmatigheidsanalyse in verschillende richtingen uit te breiden.  Er wordt geopteerd om via een 

eenvoudig project enige ervaring op te doen in het verrichten van een doelmatigheidsanalyse.  Op 

deze manier kan de methodologie beter worden begrepen, kunnen bepaalde hinderpalen of valkuilen 

worden onderkend, kan het belang van doelmatigheidsanalyse voor de gemeentelijke dienstverlening 

worden aangetoond en kan er steun worden gevonden voor het verderzetten van de 

doelmatigheidsanalyse.  Het is dus inderdaad zo dat doelmatigheidsanalyse niet stopt bij de 

éénmalige analyse van een bepaalde gemeentelijke activiteit, want in principe is 

doelmatigheidsanalyse gericht op het continu verzamelen van de nodige gegevens om het beleid en 

de daarmee samenhangende activiteiten te plannen, bij te sturen en te evalueren.  Het uiteindelijk 

doel bestaat er in te komen tot een geïntegreerd management informatiesysteem, dat ten dienste 

staat van politici en ambtenaren.  Het is aan iedere gemeente om te bepalen hoe ver men hierin wil 

gaan (minimale of maximale invulling van het begrip doelmatigheidsanalyse).
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In onderstaande tabel worden de groeimogelijkheden van de doelmatigheidsanalyse uit de doeken 

gedaan. 

 

Doelstelling De doelmatigheidsanalyse kan gericht zijn op de fase van de 
beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering of de beleidsevaluatie.  Dit impliceert 
dat de doelmatigheidsanalyse respectievelijk kan gebruikt worden als een 
planningsinstrument, een opvolgingsinstrument of een evaluatie-instrument.  Hoe 
de doelmatigheidsanalyse er zal uitzien, hangt dus af van de vraag waarvoor men 
de doelmatigheidsanalyse wil gebruiken: 
• als planningsinstrument: omgevingsanalyse, doelstellingenanalyse, opstellen 

van een prestatiebegroting,... 
• als opvolgingsinstrument: monitoringssysteem op basis van kengetallen, 

tussentijdse rapportages,... 
• als evaluatie-instrument: organisatie-audit, beleidsevaluatie, 

managementrapportages,... 
Het ultieme doel kan er in bestaan om de doelmatigheidsanalyse uit te breiden 
naar alle fasen van de doelmatigheidscyclus.  

Object Doelmatigheid kan worden bestudeerd vanuit het standpunt van een  
• organisatie of organisatie-onderdeel (bvb. analyse van de efficiëntie van de 

dienst bevolking); 
• beleidssector (bvb. analyse van de beleidssector economie), dus over en door 

organisaties heen (bij de bestudering van de beleidssector economie kunnen 
zowel de dienst economie als de financiële dienst worden betrokken); 

• specifiek project, ofwel binnen een organisatie (bvb. de afgifte van paspoorten 
door de dienst bevolking en burgerlijke stand) ofwel door organisaties heen 
(bvb. de analyse van de procedure van de belastingsinning, waarbij de 
financiële dienst, de dienst informatica en de dienst bevolking zijn betrokken). 

Frequentie Het doorvoeren van een doelmatigheidsanalyse kan in de beginfase de vorm 
aannemen van een éénmalige oefening, maar kan ook in een ver gevorderd 
stadium gezien worden als een permanent proces (zie punt 4, hoofdstuk 1).  

Inhoud Doelmatigheidsanalyse kan gericht zijn op één of meerdere inhoudelijke criteria, 
nl. zuinigheid, efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening. 

Data-set Deze groeimogelijkheid heeft betrekking op het volume aan data dat kan worden 
verzameld.  Het volume aan kengetallen wordt bepaald door de vraag welke 
inhoudelijke criteria men wil onderzoeken en door de vraag welke mate van 
gedetailleerdheid men wil nastreven. 

Instrumentenmix Verschillende technieken en instrumenten kunnen worden aangewend om 
informatie betreffende de zuinigheid, de efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit 
van de dienstverlening te gaan verzamelen en analyseren.  Het aantal gebruikte 
instrumenten en de complexiteit van de instrumenten bepaalt de energie en de 
middelen die men wil en kan besteden aan doelmatigheidsanalyse. 

Vergelijkingspun
t 

De verzamelde informatie moet worden geconfronteerd met een bepaalde norm.  
Zo kunnen gegevens uit een vroegere periode als referentie worden gebruikt 
(vergelijking in de tijd).  Vooropgestelde doelstellingen kunnen eveneens als kader 
dienen of men kan vergelijken met vergelijkbare gemeenten of tussen privé en 
overheidsdiensten (benchmarking). 

Uitgaven/kosten In de huidige stand van het gemeentelijk financieel instrumentarium zal de 
doelmatigheidsanalyse voornamelijk moeten gevoerd worden vanuit het oogpunt 
van de uitgavenproblematiek.  Kostprijsberekening van de gemeentelijke 
dienstverlening in het kader van de doelmatigheidsanalyse is echter niet 
onmogelijk en kan een streefdoel zijn (kostenanalytische boekhouding). 
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Indien we de verschillende dimensies grafisch voorstellen, dan bekomen we volgend resultaat: 

0

1

2

3
frequentie

object

data-set

uitgaven/kosten

instrumentenmix

doelstelling

inhoud

vergelijkingspunt

gevalstudie
 

 

 

Ter illustratie kunnen we de posities bepalen van de gevalstudie (Hoofdstuk 10) in deze grafiek. 

1. Inhoud (zuinigheid/efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit) 

 Doelmatigheidsanalyse kan gericht zijn op één of meer inhoudelijke aspecten.  Het accent van de 

gevalstudie ligt hier op zuinigheid/efficiëntie. 

2. Vergelijkingspunt (vergelijking in de tijd, norm, benchmarking) 

 De resultaten van de ene gemeente worden uitgezet tegenover de resultaten van de andere 

gemeentes (benchmarking). 

3. Frequentie (éénmalig, periodiek, permanent) 

 Doelmatigheidsanalyse kan in de opstartfase gezien worden als een éénmalige oefening, om dan 

te evolueren naar een periodiek terugkerende activiteit of naar een permanent proces. 

4. Object (procedure/produkt/dienst, organisatie/organisatie-onderdeel, beleidssector) 

 Als onderwerp van de gevalstudie worden de milieuheffingen (inningsprocedure) genomen.  

Daarnaast kan doelmatigheidsanalyse zich eveneens richten naar een organisatie of organisatie-

onderdeel of een beleidssector. 

5. Data-set (eenvoudig, uitgebreid, complex) 

 De uitgebreidheid van de data-set is afhankelijk van de doelstelling, het object, de inhoud en de 

frequentie van de doelmatigheidsanalyse.  Hoe groter de mate van gedetailleerdheid die men wil 

nastreven, hoe groter de data-set zal moeten zijn. 

  

  

6. Uitgaven/kosten (uitgaven, uitgaven en beperkte kostprijsberekening, kosten) 
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 Aangezien het gemeentelijk financieel instrumentarium nog niet toelaat om deze gegevens op een 

eenvoudige manier te leveren, moet er gebruik gemaakt worden van eenvoudige 

kostprijsberekeningsmethoden. 

7. Instrumentenmix (eenvoudig, uitgebreid, complex) 

 De uitgebreidheid van de instrumentenmix is afhankelijk van de doelstelling, het object, de inhoud 

en de frequentie van de doelmatigheidsanalyse.  Hoe groter de mate van gedetailleerdheid die 

men wil nastreven, hoe groter de instrumentenmix zal moeten zijn. 

8. Doelstelling (evaluatie, opvolging, planning) 

 In de gevalstudie gaat het om een evaluatie na de dienstverlening (doelmatigheidsanalyse als 

evaluatie-instrument). 
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3. Stappenplan 

1. selecteren en definiëren van het onderzoeksobject 
Is het onderzoeksobject duidelijk identificeerbaar? 
Is het onderzoeksobject van relatief groot gewicht (financieel, 
risico) voor de organisatie? 
Welke zijn de beleidsdoelstellingen die van toepassing zijn op 
het onderzoeksobject? 
Wie zijn de klanten van de dienstverlening? 
Zijn er duidelijke prestatieafwijkingen waardoor het 
onderzoeksobject een prioriteit is voor doorlichting en 
verandering? 
Kan de dienstverlening gevoelig worden verbeterd? 

sterkte/zwakte analyse, enquête, 
interview, klachtenregister, 
anonieme inspectie, pareto-
analyse, audit planning system,... 

2. opmaken van een planning 
Uit hoeveel personen moet de begeleidende stuurgroep 
bestaan? 
Wie moet er deel van uitmaken? 
Wie kan de stuurgroep ondersteunen? 
Is er een concensus over de te volgen aanpak? 
Welke stappen moeten achtereenvolgens worden verricht? 
Hoe lang duurt iedere fase? 
Wie staat in voor de uitvoering? 

(Program Evaluation and Review 
Technique) pert-analyse 
(instrumenten), gantt-kaart, 
activiteitenregistratiesysteem, 
CPM/MPM,... 

3. beschrijven van de huidige werking 
Hoe is de dienst georganiseerd? 
Waar bevindt de dienst zich in de globale organisatie? 
Hoe ziet de bestaande informatievoorziening er uit m.b.t. het 
onderzoeksobject? 
Hoe ziet het proces eruit? 

organogram, 
formulierbehandelingsschema, 
proces stroomdiagram, data flow 
diagram, pert-analyse (werking), 
produktmatrices,... 

4. samenstellen relevante kengetallen 
Welke kengetallen moeten worden ontwikkeld om te meten in 
hoeverre de dienstverlening succesvol is geweest? 
Dekken de kengetallen de volgende elementen: input, 
activiteiten, output, effecten, zuinigheid, efficiëntie, effectiviteit en 
kwaliteit? 
Situeren de kengetallen zich op het juiste niveau? 
Bevorderen de kengetallen niet de korte termijn tendens ten 
koste van het lange termijn denken? 

enquête, brainstorming, checklist, 
succesfactorenanalyse,... 

5. vastellen van databronnen en vergelijkingspunten 
Welke gegevens moeten er worden verzameld om de 
vooropgestelde kengetallen te meten? 
Welke data m.b.t. input, activiteiten, output en effecten zijn reeds 
beschikbaar? 
Is de inspanning (ingezette middelen) van de datagaring 
gerechtvaardigd? 
Rekening houdend met voorgaande vragen, dienen bepaalde 
kengetallen te worden geherdefinieerd of gesupprimeerd? 
Welke ‘meetlat’ gaan we gebruiken om de kengetallen te 
toetsen? 

checklist, benchmarking,... 

6. verzamelen van de data 
Welke data zijn reeds beschikbaar? 
Wie dient welke data waar te verzamelen? 
Aan de hand van welke methoden en instrumenten dient de 
datagaring te gebeuren? 
Zijn er bepaalde gegevens die alsnog onmeetbaar zijn? 
Overschrijdt de kost van de gegevensverzameling niet de 
mogelijke baten? 

registratiebladen, tijdstudie, 
tijdschrijven, tijdladder, fractional 
professional estimate, survey, 
kostenallocatiesystemen (ABC), 
budgetanalyse, analyse 
personeelsbehoeftenplan/functie-
beschrijvingen,... 

7. analyseren en interpreteren van de data en rapporteren van de informatie 
Hoe moeten de verzamelde data worden geanalyseerd? 
Hoe moet de informatie worden geïnterpreteerd? 
Op welke manier dient de informatie te worden gerapporteerd 
(aan wie, met welke periodiciteit en in welke vorm)? 
 

lijndiagram, controlekaart, 
taartdiagram, pareto-analyse, 
score-kaart, regressie-analyse 
omgevingsfactoren, 
oorzaak/gevolg-analyse 
(brainstorming, visgraatdiagram, 
foutenboom),... 

8. gebruiken van de informatie 
Welke activiteiten kan men ondernemen op basis van de 
informatie? 

besluitvormingsprocessen, 
normering, monitoring, operationele 

Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid - K.U.Leuven 



Handleiding doelmatigheidsanalyse 34

 

Wie is hiervoor verantwoordelijk? 
Is een verdere uitdieping van het project noodzakelijk? 
 

verbeteringen, organisationele 
verbeteringen, public marketing, 
rapportages, Demingcirkel,... 

Bij het begin van ieder hoofstuk zal worden aageduid welke stap uit het stappenplan zal worden 

uitgewerkt.  Stap 1, 2 en 3 behoren tot de voorbereidingsfase van de doelmatigheidsanalyse.  Stap 4 

en 5 vormen samen de ontwikkelingsfase, waarbij kengetallen, databronnen en vergelijkingspunten 

worden vastgesteld.  Stap 6, 7 en 8 vormen de eigenlijke uitvoeringsfase van het project. 

 

1. selecteren en
definiëren 
onderzoeksobject

2. opmaken
planning

3. beschrijven 
huidige
werking

4. samenstellen
relevante
kengetallen

5. vaststellen
databronnen en
vergelijkingspunten

6. verzamelen
data

7. analyseren data
rapporteren

8. gebruiken van de 
informatie
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HOOFDSTUK 4:  
VOORBEREIDINGSFASE
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Hoofdstuk 4: 
Voorbereidingsfase 
 

 

 

Inhoudsopgave 
1. Selecteren en definiëren van het onderzoeksobject 

1.1. Algemeen 

1.2. Hulpmiddelen en instrumenten 

2. Opmaken van een planning en oprichten van een stuurgroep 

2.1. Wie zal de doelmatigheidsanalyse begeleiden en uitvoeren? 

2.2. Hoe ziet de planning er uit? 

Introductie 

De voorbereidingsfase bestaat uit 2 stappen, nl. het selecteren en definiëren van het 

onderzoeksobject en het opmaken van een planning en oprichten van een stuurgroep.  In deel 1 wordt 

de eerste stap behandeld, waarbij een aantal ondersteunende hulpmiddelen en instrumenten worden 

voorgesteld.  In deel 2 wordt aangegeven hoe een planning kan worden opgesteld en hoe de 

begeleiding van een dergelijk project er moet uitzien. 

Leerdoelen 
Na het doorlopen van dit hoofdstuk zou u in staat moeten zijn om: 

• op een pragmatische manier en met inachtname van de eigen specifieke situatie, een 

beredeneerde keuze te maken van wat men wil onderzoeken; 

• de verschillende hulpmiddelen en instrumenten zelf te gebruiken; 

• het doelmatigheidsanalyse-project op een systematische manier voor te bereiden, inclusief het 

opstellen van een planning en het bepalen van de begeleidende en sturende activiteiten. 

 

1. selecteren en
definiëren 
onderzoeksobject

2. opmaken
planning

3. beschrijven 
huidige
werking

4. samenstellen
relevante
kengetallen

5. vaststellen
databronnen en
vergelijkingspunten

6. verzamelen
data

7. analyseren data
rapporteren

8. gebruiken van de 
informatie
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1. Selecteren en definiëren van het onderzoeksobject 
 

1.1. Algemeen 

 

Zoals reeds aangegeven in deel 2 van het vorige hoofdstuk kan zowel een organisatie of organisatie-

onderdeel, als een beleidssector of een specifiek project het voorwerp uitmaken van 

doelmatigheidsanalyse.  De keuze van het pilootproject is van het allergrootste belang, daar dit project 

voor de administratie en voor de bestuurders een eerste kennismaking is met wat 

doelmatigheidsanalyse eigenlijk inhoudt.  Deze eerste proeve van doelmatigheidsanalyse moet 

duidelijk maken waarom doelmatigheidsanalyse belangrijk is voor de gemeentelijke dienstverlening en 

moet de nodige goodwill creëren om verder te gaan op de ingeslagen weg. 

 

WELKE VORM VAN DOELMATIGHEIDSANALYSE? 
De doelmatigheidsanalyse wordt in de aanvangsfase gedefinieerd als een ex post evaluatie van een 

duidelijk afgebakend aspect van de gemeentelijke administratie, met nadruk op analyse van de 
zuinigheid en efficiëntie. 

 

 

WELK ASPECT VAN DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING ZULLEN WE ANALYSEREN? 
organisatie

dienst bevolking en burgerlijke 
stand 

directie financiën 
dienst belastingen 

afdeling sociale zaken 
cel informatisering 
informatiedienst 

etc. 

beleidssector 
milieubeleid 

subsidiebeleid cultuur 
economische ontwikkeling 

thesauriebeleid 
beleid 

minderheidsgroepen 
investeringsbeleid 

etc. 

project 
milieubelastingen 

project ‘autodiefstalpreventie’ 
procedure aanvraag 

bouwvergunning 
interne informatiedoorstroming 

etc. 

 

 

WELKE CRITERIA KUNNEN WE AANWENDEN OM DE KEUZE TE MAKEN? 
de (financiële) relevantie 

Eén van de criteria om te komen tot een keuze van wat zal worden onderzocht is de mate waarin de 
dienst (of beleidssector, project) belangrijk is qua middeleninzet (inzet materiaal, mensen, kostprijs,...) 
of de mate waarin de dienst belangrijk is voor de gemeentelijke dienstverlening (zichtbaarheid van de 

dienst naar de bevolking toe). 
 

de politieke/beleidsrelevantie 
Bepaalde aspecten van de gemeentelijke dienstverlening kunnen op een bepaald moment een 

verhoogde politieke (en dus ook ambtelijke) aandacht genieten.  Het doorvoeren van een 
doelmatigheidsanalyse van een dergelijk aspect speelt dus in op de actuele wensen van de 

bestuurders en/of de burgers. 
 

de beïnvloedbaarheid 
Doelmatigheidsanalyse wordt gebruikt om informatie te genereren die op haar beurt kan worden 

gebruikt om het beleid bij te sturen, om inefficiënties weg te werken, etc.  Daarom is het belangrijk om 
die aspecten van de gemeentelijke dienstverlening te analyseren waar de gemeente een grote 
bewegingsruimte bezit, waar zij de efficiëntie van de dienstverlening op een directe manier kan 

beïnvloeden. 
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In deze fase van de doelmatigheidsanalyse komt het er op neer een gemotiveerde keuze te maken 

waarom men kiest voor een bepaald onderwerp.  De drie criteria die hierboven worden weergegeven 

kunnen dienen als richtsnoer.  De vraag is nu wie beslist over wat zal worden geanalyseerd?  De 

bestuurders dragen de politieke verantwoordelijkheid en het zijn ook zij die de eindbeslissing nemen.  

Belangrijk is echter dat de administratie in deze discussie wordt betrokken.  Indien de audits van 

bovenaf of van buitenaf worden opgelegd, zonder voorafgaandelijke besprekingen, dan zullen deze 

analyses aangevoeld worden als zijnde controlerende en/of bestraffende instrumenten.  

Doelmatigheidsanalyse dient in eerste instantie niet om een waarde-oordeel uit te spreken over 

bepaalde diensten of personen, maar wordt gebruikt om de informatie te verzamelen die nodig is om 

de dienstverlening te verbeteren, om te komen tot een beter inzicht in het functioneren van de 

organisatie; informatie die het ambtelijk management moet toelaten om de uitvoering bij te sturen 

waar nodig en die de politici moet toelaten om de beleidsbeslissingen te evalueren en te funderen.  

Doelmatigheidsanalyse is nuttig voor alle geledingen van de organisatie en daarom dienen ook al de 

partijen van bij het begin te worden betrokken bij dit initiatief. 

 

1.2. Hulpmiddelen en instrumenten 

 

1.2.1. Organiseren van inspraak 

 

Het verrichten van doelmatigheidsanalyses is gelinkt aan de informatiebehoeften van de bestuurders 

en het ambtelijk management van de gemeente.  Daarom is het van belang de mening van deze 

betrokkenen te incorporeren in de vaststelling van een prioriteitenlijst.  Dit kan op verschillende 

manieren worden georganiseerd. 

 

Dit kan bvb. op een gezamelijke vergadering van diensthoofden en bestuurders worden 

georganiseerd, waarbij elk lid voorstellen kan formuleren die dan door de volledige vergadering 

worden besproken.  Men kan eventueel ook enkele eenvoudige formulieren gebruiken om de keuze 

op een meer formele manier te laten verlopen.  Het keuzeproces omvat drie stappen die men moet 

volgen (hoe de beslissingsprocedure ook wordt georganiseerd).  

 

1. Identificeren van de thema’s die in aanmerking komen voor analyse 

 De aanvragen om een audit te verrichten kunnen uitgaan van de burgemeester, de schepenen, de 

verantwoordelijke ambtenaren of de diensten die rechtstreeks aan het college rapporteren (v.z.w., 

O.C.M.W.,...).  De aanvragen, waarvoor een aangepast formulier kan worden gebruikt (werkblad 1)  

worden ingediend bij de gemeentesecretaris, die ze bundelt. 

2. Bevestigen van de aanvragen 

 De gemeentesecretaris (of de stuurgroep, voor zover deze reeds werd opgericht) analyseert de 

aanvragen en vraagt eventueel verduidelijkingen aan de aanvrager. 

  

  

3. Vaststellen van de prioriteiten 

Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid - K.U.Leuven 



Handleiding doelmatigheidsanalyse 39

 

 De burgemeester en de schepenen bespreken de aanvragen en stellen een prioriteitenlijst op, bv. 

door middel van een ranking-systeem (zie werkblad 2).  Iedere bestuurder krijgt hierdoor de 

mogelijkheid om zijn prioriteiten te bepalen.  De verschillende formulieren kunnen hierna worden 

gebundeld en geëvalueerd, zodat men kan komen tot een prioriteitenlijst.  De aanvragen kunnen 

eventueel ook worden besproken door een vergadering van bestuurders en diensthoofden om te 

komen tot een dergelijke lijst. 
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WERKBLAD 1: AUDIT-AANVRAAG 
Beschrijving van de organisatie/organisatie-onderdeel/beleidssector/project dat volgens u in 
aanmerking komt voor doelmatigheidsanalyse? 
 

dienst bevolking en burgerlijke stand 
 
Bereik van de doelmatigheidsanalyse

  zuinigheid van de dienstverlening 
  efficiëntie van de dienstverlening 
  effectiviteit van de dienstverlening 
  kwaliteit van de dienstverlening 

 
Omstandigheden die leiden tot de aanvraag

  budgetdaling/budgetstijging 
  gebrek aan sturingsinformatie 
  slechte publiciteit 
  invoeging nieuwe taken/opdrachten 
  nood aan verbetering van de dienstverlening 
  nieuwe beleidslijnen 
  nieuwe wettelijke verplichtingen 
  andere (verklaar) 

 
 
Welke vragen moeten via de doelmatigheidsanalyse worden beantwoord? 
 

In hoeverre kan er een beter inzicht worden verworven in de kostprijs van de verschillende 
produkten die worden aangeboden door de dienst bevolking en burgerlijke stand, ten einde de 
tarieven te herbekijken? 
In hoeverre is de personeelsbehoefte van de dienst juist ingeschat en hoe kan de dienst beter 
worden georganiseerd ten einde de dienstverlening aan de burgers vlotter (wachttijden) te laten 
verlopen?  

 
Geef alle informatie die volgens u noodzakelijk is om deze aanvraag beter te begrijpen. 
 

In bijlage vindt u het organogram van de dienst, de personeelsbezetting, een overzicht van de 
tarieven en het aantal verstrekte documenten en attesten en het aantal klachten van burgers 
gesorteerd naar onderwerp. 

 
Ingediend door: Jan Peeters 
Functie: afdelingshoofd dienst bevolking en burgerlijke stand 
Datum: 1 april 1996 
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WERKBLAD 2: WERKBLAD VASTSTELLEN PRIORITEITEN 

Instructies 
 

U beschikt over 100 punten, te verdelen over de verschillende voorstellen.  Hoe meer wenselijk u 
een analyse van het betreffende thema vindt, hoe meer punten u hieraan toekent.  Ieder voorstel 
kan een score krijgen tussen 0 en 50 punten, maar het totaal aantal toegekende punten dient 
steeds 100 te bedragen. 

 
Lijst met voorstellen                                                                                                                  Score 
 
1. dienst bevolking en burgerlijke stand                                                                                    20 
 
bereik: efficiëntie en kwaliteit 
doel: inzicht verwerven in de kostenstructuur van de dienst, 
herzien van de tarieven, evalueren van de kwaliteit van de 
dienstverlening 
 
2. gemeentelijke belastingsinning                                                                                            20 
 
bereik: efficiëntie en kwaliteit 
doel: inzicht verwerven in de verschillende procedures qua 
belastingsinning en nagaan of de belastingsinning niet op een 
meer efficiënte manier kan verlopen, met een bijzondere aandacht 
voor de beperking van het aantal bezwaarschriften 
 
3. project ‘propere stad’                                                                                                          50  
 
bereik: efficiëntie en effectiviteit 
doel: overzicht van de activiteiten die werden verricht in het 
kader van het project (inclusief kostprijs) en nagaan in hoeverre 
deze activiteiten hebben bijgedragen tot de reinheid van de stad 
 
5. dienst plantsoenen                                                                                                             10 
 
bereik: efficiëntie 
doel: bepalen in hoeverre het materiaal op een efficiënte manier 
wordt ingezet en formuleren van voorstellen de kosten te drukken 
 
Totaal                                                                                                                                   100 
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1.2.2. Algemene situatie-analyse 

 

Bij een situatie-analyse tracht men een beeld te krijgen van de huidige situatie van de gemeente.  

Waar situeren zich de problemen?  Waar scoort de gemeente goed/minder goed?  Welke aspecten 

van de gemeentelijke dienstverlening zijn voor verbetering vatbaar?  Op basis van de antwoorden kan 

men bepalen welke aspecten van de dienstverlening de moeite waard zijn om diepgaander te 

analyseren/evalueren, waar doelmatigheidsanalyse het grootste nut kan opleveren 

(verbeteringspotentieel).  De meest eenvoudige vorm van een situatie-analyse is de beschrijving van 

de werkelijkheid (werking, probleemgebieden, verbeteringsmogelijkheden,...) door de praktijkmensen.  

Daarnaast bestaan er nog andere technieken om een situatie-analyse te verrichten en om 

probleemgebieden te identificeren (Van Vyve, 1992). 

 

Sterkte/zwakte analyse 

 

De sterkte/zwakte analyse is een manier om de sterke en zwakke punten van een organisatie in kaart 

te brengen, en dit vanuit een klantenperspectief.  Deze techniek wordt vooral gebruikt om de kwaliteit 

van de dienstverlening te laten beoordelen door de klanten, die zowel externe klanten (bvb. burgers)  

als interne klanten (bvb. ambtenaren als klanten van de dienst informatica) kunnen zijn. 

 

De stappen die worden doorlopen in een sterkte/zwakte analyse zijn de volgende: 

 

1. Er wordt een lijst opgemaakt van kwaliteitselementen die men wenst te beoordelen.  In de literatuur 

m.b.t. kwaliteitsmeting en kwaliteitsmanagement vindt men verschillende checklists met 

kwaliteitsindicatoren die hier kunnen worden gebruikt.  Volgende kwaliteitselementen kunnen bvb. 

worden beoordeeld: toegankelijkheid, betrouwbaarheid, responsiviteit, estetiek/uitzicht , properheid, 

comfort, vriendelijkheid, kwaliteit van de communicatie (duidelijk produktinformatie, eenvoud 

formulieren,...), competentie, bereikbaarheid, beschikbaarheid (openingstijden), veiligheid, 

beleefdheid, ontevredenheid (aantal klachten), afzet (aantal bezoekers), service-niveau (frequentie, 

snelheid), gebruiksduur/levensduur van een produkt,... 

 

2. Via enquêtes of interviews worden aan de klanten een beoordeling gevraagd van de gekozen 

kwaliteitsaspecten.  De kwaliteitsbeoordeling wordt gebaseerd op 2 uitgangspunten: 

• Hoe beoordeelt de klant het kwaliteitselement? 

• Hoe belangrijk is het kwaliteitselement voor de klant? 

 

3. De resultaten worden uitgezet in een matrix, zodat men duidelijk kan zien welke 

kwaliteitselementen als belangrijk worden aanzien en welke aspecten van kwaliteit voor verbetering 

vatbaar zijn. 
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zeer belangrijk 
voor klanten 

slecht 
uitgevoerd 

goed 
uitgevoerd 

volstrekt 
onbelangrijk voor 
de klanten

verminder zwakke 
punten 

bewaak sterk 
punten 

geen verdere 
aandacht 

onderzoek 
mogelijke 
besparingen

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareto-analyse (Bouckaert, 1990) 

 

Via de Pareto-analyse wordt een verantwoorde keuze gemaakt uit de diensten/beleidssectoren of 

processen die verder onderzocht zullen worden.  Het criterium dat men gebruikt om de onderwerpen 

te rangschikken is vrij te kiezen, bvb. personeelsbezetting, toegekende budgetten, kwaliteit van de 

dienstverlening, etc. 

 

Ter illustratie wordt een voorbeeld (stad Hasselt) aangehaald uit de studie, ‘Uitdieping naar efficiëntie 

en effectiviteit van het menselijk potentieel’ (1990). 

 

Alle diensten worden volgens de personeelsaantallen gerangschikt van groot naar klein en de 

personeelsaantallen worden cumulatief opgeteld.  De laatste dienst voltrekt de 100%-norm.  

Vervolgens wordt een lijn getrokken aan de 80%-grens.  Men kan nu aflezen welke grootste diensten 

80% van het totale personeelsvolume vertegenwoordigen.  De bedoeling hiervan is om deze diensten 

te selecteren die qua personeelsaantallen van groot belang zijn en om hierdoor het aantal te 

onderzoeken diensten te beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Diensten Personeelsbezetting
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1 algemene administratie 120
2 politie 118
3 wegenwerken 112
4 brandweer 69
5 sportdienst en zwembad 59
6 gebouwen 52
7 plantsoenen 52
8 openbare bibliotheken 38
9 culturele dienst 28

10 jeugdvorming 22
11 personeelsdienst en sociale dienst 20
12 financiële dienst 19
13 ruimtelijke ordening 17
14 musea 15
15 openbare feestelijkheden 14
16 openbare reiniging 14
17 ophaling huisvuil 14
18 automobielpark 13
19 begraafplaatsen 13
20 slachthuis en waterbedrijf 13
21 grondbeleid 7
22 afvalwaters 7
23 milieubescherming 7
24 aankoopdienst 5
25 toerisme 5
26 veiligheid 4
27 tewerkstelling 3
28 beiaardier 1
29 handel en nijverheid 1

 

Pareto-analyse
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2. Opmaken van een planning 
 

In deze fase wordt er een antwoord gezocht op de volgende vragen: 

• Wie zal de doelmatigheidsanalyse begeleiden en uitvoeren? 

• Hoe ziet de planning van het project er uit? 

 

2.1. Wie zal de doelmatigheidsanalyse begeleiden en uitvoeren? 

 

De gemeente zou voor de invoering van doelmatigheidsanalyse een beroep kunnen doen op een 

extern bureau (consultant), maar de nadruk van deze studie ligt op de zelfuitvoerbaarheid van de 

doelmatigheidsanalyse.  In dit kader zijn er verschillende alternatieven mogelijk, rekening houdend 

met de specifieke organisatorische kenmerken en doelstellingen van iedere gemeente. Het is echter 

absoluut noodzakelijk dat er een stuurgroep wordt opgericht met een beperkt aantal leden die tijdens 

het ganse proces instaat voor de begeleiding en sturing.  Deze stuurgroep kan bestaan uit: 

• de gemeentesecretaris of zijn vertegenwoordiger: als brug tussen de bestuurders en de 

administratie, staat hij/zij in voor de algemene coördinatie van het personeel en de juiste vertaling 

van de door de bestuurders bepaalde doelstellingen; 

• de vertegenwoordiger van de financiële dienst: ondersteunt de stuurgroep v.w.b. de financiële 

vraagstukken (kostenproblematiek); 

• uitvoerende persoon: de persoon/personen die verantwoordelijk is/zijn voor de 

dienst/beleidssector/project die/dat zal worden onderzocht en/of de vertegenwoordiger van de 

stafdienst (bvb. stafdienst organisatie, audit, algemeen beleid,...) die belast is met de 

doelmatigheidsanalyse. 

 

 voorbereiding 
doelmatigheidsanalys

e 

uitvoering 
doelmatigheidsanalys

e 

evaluatie 
doelmatigheidsanalys

e 
STAP 1 College   
STAP 2 College/Stuurgroep   
STAP 3  Uitvoerend orgaan  
STAP 4 Stuurgroep Uitvoerend orgaan  
STAP 5 Stuurgroep Uitvoerend orgaan  
STAP 6  Uitvoerend orgaan  
STAP 7 Stuurgroep Uitvoerend orgaan  
STAP 8   College 
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2.2. Hoe ziet de planning van het project er uit? 

 

Doelmatigheidsanalyse is een instrument dat vooral in de beginfase een hoop tijd en energie kost.  

Het is daarom ook van uiterst groot belang dat de stappen die zullen worden doorlopen goed worden 

gepland en dat er vooraf afspraken worden gemaakt wie wat zal doen.  In eerste instantie moet er 

getoetst worden of de betrokken personen een antwoord kennen op volgende vragen: 

 

• Welke dienst/beleidssector/project zal worden bestudeerd? 

• Welke aspecten van de dienstverlening worden niet bestudeerd? 

• Wat zijn de redenen die leiden tot een analyse van het betrokken onderzoeksobject? 

• Wat zijn de doelstellingen van de doelmatigheidsanalyse? 

• Wat zijn de verwachte resultaten van de doelmatigheidsanalyse? 

• Wie heeft de leiding van het project? 

• Welke bevoegdheden hebben de leden van de stuurgroep (opvragen informatie, beroep doen op 

medewerkers,...)? 

• Welke ondersteuning kan en mag er worden voorzien (informatica, secretariaat,...)? 

 

Eenmaal deze vragen zijn beantwoord, kan de stuurgroep overgaan tot het vaststellen van de begin- 

en einddatum van de analyse en de opmaak van een gefaseerde planning.  In hoofstuk 10 (punt 2.2.) 

vindt u een voorbeeld van een uitgewerkte planning (opgemaakt in Microsoft Project). 

 

Het antwoord op bovenstaande vragen, inclusief de tijdsplanning, vormen het onderzoeksplan 

(Doeschot, 1989).  Op basis van het onderzoeksplan kan de opdrachtgever oordelen of de 

onderzoeker de opdracht goed heeft begrepen en krijgen de betrokken partijen een inzicht in de 

onderzoekbaarheid van het probleem.  Daarnaast biedt het een houvast tijdens de uitvoering van het 

project (wanneer moet wat gebeuren en waarom?).  Het is daarom van belang dat deze dingen 

worden neergeschreven in een beknopt onderzoeksplan, dat minimaal de volgende onderwerpen 

moet behandelen: 

 

• het doel van de doelmatigheidsanalyse, de context en de onderzoeksvragen; 

• de onderzoeksmethode (onderwerp, methode van dataverzameling en data-analyse,...); 

• de praktische organisatie van het project (tijdsplanning, taaktoewijzing,...); 

• vorm en inhoud van de rapportage. 

 

Er bestaan tientallen planningsmethoden die moeten toelaten om op een gestructureerde en 

duidelijke (visuele) manier de activiteiten en hun onderlinge afhankelijkheid voor te stellen.  Op de 

volgende pagina vindt u een korte beschrijving van enkele planningstechnieken. 
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De PERT-analyse (program evaluation and review technique) is een netwerkplanningsmethode 

waarbij voor iedere activiteit de verwachtingswaarde wordt berekend (verwachte tijden).  Volgende 

stappen kunnen worden doorlopen bij een Pert-analyse: 

 

1. bepalen van de verschillende taken die moeten worden uitgevoerd om het project te realiseren; 

2. bepalen wie de taken zal verrichten (uitvoerders); 

3. bepalen hoeveel tijd iedere taak zal vergen (uitgedrukt in bvb. werkdagen); 

4. bepalen van de tijdsafhankelijkheden tussen de verschillende taken (PERT-diagram) met 

aanduiding van het kritieke taken en het kritieke pad (kritieke taken zijn deze taken die het ganse 

project kunnen vertragen); 

5. opmaken van een Gantt-diagram (via dit diagram wordt de uitvoering van de taken aangeduid op 

een tijdslijn); 

6. capaciteitsplanning (rekening houden met de middelenallocatie bij de tijdsplanning); 

7. berekening van de kostprijs. 

 

De CPM-methode (critical path method) en de MPM-methode (metra potentiaal methode) zijn 

eveneens netwerkplanningsmethoden, vergelijkbaar met de PERT-methode. 

 

In bijlage 5 vindt u een aantal voorbeeld van deze planningstechnieken (Van Horebeek, 1992). 
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